
ÎNNOIEȘTE ȚI 
MODUL DE A GÂNDI
Calea să devii  
mai optimist

Păpădii și 
ceapă verde
Creșterea este eternă

Ceva din 
foarte puțin
Puterea lui Dumnezeu + 
imposibilul = miracolul

ÎŢI POATE OFERI VIAŢA MAI MULT? POŢI SCHIMBA LUMEA?



N O TA  ED I TO R U LU I
Căutarea unui plan

Acum că pășim în 2022, presupun că mulți 
se simt ușurați că 2021 sa sfârșit. Ultimii doi 
ani au fost neobișnuit de dificili fiiindcă am 
fost nevoiți să ne descurcăm cu pierderile și 
provocările aduse de pandemia globală.

În revista din luna trecută am vorbit despre 
felul în care creștinii se pot împăca cu dificul-
tățile prelungite prin credință: putem ști că 
Dumnezeu ne iubește și rămâne aproape de 
noi prin toate, fiindcă La trimis pe Fiul Său să 
ne arate calea către El. Acesta este lucrul pe care 
îl rememorăm și sărbătorim de Crăciun.

Însă există și o altă întrebare validă pe care 
poate că țiai puso: Pe lângă faptul că La trimis 
pe Iisus să ne salveze, oare lui Dumnezeu chiar îi 
pasă de ce se întâmplă în viața noastră?

Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Încredete 
în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe 
înțelepciunea ta! RecunoașteL în toate căile tale 
și El îți va netezi cărările”.(Proverbe 3:5-6) Dar, 
după cum știm cu toții din experiență, nu sunt 
toate ușoare și nu se întâmplă așa cum neam 
dori. Câteodată viața pare o cursă de mașinuțe 
de bușit fiindcă parcă ne tot izbim de obstacole 

și ricoșăm în toate direcțiile. Oare Dumnezeu 
lasă vreodată să fie prea greu? Uneori așa pare.

Pe vremea profetului Ieremia, israeliții fuse-
seră înfrânți militar și împrăștiați în exil. Chiar și 
în clipa cea mai întunecată Dumnezeu ia asigurat 
că toate făceau parte din planul Său și că El 
continua să fie cu ei.

Este unul dintre versetele mele preferate, iar 
cititorii probabil vor observa că lam amintit de 
multe ori. „Căci Eu știu gândurile pe care le am 
cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace 
și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o 
nădejde.”(Ieremia 29:11)

Când ne confruntăm cu amânări și dezamă-
giri, sau suntem pierduți și ne întrebăm ce sa 
întâmplat cu planul lui Dumnezeu pentru noi, 
hai să nu disperăm. Planul lui Dumnezeu nu este 
niciodată înfrânt, iar El nu renunță niciodată să 
ne ajute să înțelegem și săl împlinim.

Din partea tuturor celor de la Activated, îți 
dorim un an nou plin cu binecuvântările, grija 
și călăuzirea lui Dumnezeu.
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Planul de 
cinci cuvinte

Amy Joy Mizrany 

În orice clipă există cineva care caută săși 
revitalizeze viața sau să întoarcă o pagină nouă. 
Dacă ești tu acela chiar acum, iată un plan 
simplu pe care eu lam găsit incredibil de util și 
de ușor de aplicat. Această idee mia schimbat 
complet viziunea asupra fiecărei zile, fiecărei 
luni și fiecărui an: Ceva nou în fiecare zi. 
Gătește ceva ce nici nu știi cum se pronunță, 
încearcă să compui o poezie dacă nu ai încercat 
până acum, învață un cântec nou, spune „Te 
iubesc” soției/soțului în altă limbă, schimbă 
modul în care petreci timpul cu Dumnezeu, 
roagăte întrun fel nou, vorbește cu cineva de la 
muncă cu care nu ai avut tangență până acum, 
etc. Există mereu lucruri noi pe care le poți 
adăuga pe listă; ceea ce este unul din aspectele 
uimitoare ale acestui experiment.

Dacă încerci ceva nou în fiecare zi te ajută 
să nu cazi în rutină și săți păstrezi spiritul 
proaspăt. Îți menține mintea pozitivă, căutând 
mereu ocazii noi, prinzând ocaziile neașteptate 

sau neobișnuite când ești binecuvântat cu ele.
Am chiar și un poster lângă pat cu aceste 

cinci cuvinte Ceva nou în fiecare zi. Mă ajută 
să mă gândesc mereu la planul meu. Ce lucru 
nou pot face azi? este un gând inspirant cu care 
mă trezesc și un subiect de meditație înainte 
de culcare.

Și, pe lângă satisfacția personală, faptul că 
privim fiecare zi cu ochi noi este un mod bun 
de a reflecta asupra naturii divine. Iisus asemăna 
Duhul Sfânt cu apa vie – o apă care se mișcă, 
care curge și nu seacă niciodată. Dacă încercăm 
câte ceva nou în fiecare zi nu vom fi insipizi și îi 
vom aduce pe oameni la Omul cel mai vibrant, 
mai radical și mai minunat din toate timpurile.

Amy Joy Mizrany s-a născut și 
trăiește în Africa de Sud, unde este 
misionară permanentă cu Helping 
Hand. În timpul liber cântă la vioară.
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Ai 
potențial?

Peter Amsterdam

Ce te poți aștepta, realistic, să fii sau să reali-
zezi? Asta depinde, în parte, și de cum definești 
noțiunea de „realistic”. Nimeni nu știe mai bine 
ca Dumnezeu de ce suntem în stare și de cele 
mai multe ori definiția Sa pentru „realistic” este 
„potențial”. 

El ne cunoaște limitele – „Căci El știe din 
ce suntem făcuți; își aduce aminte că suntem 
țărână”(Psamul 103:14) – însă ne vede și inimile 
și ne privește mereu din punctul de vedere a ceea 
ce putem deveni.

Dumnezeu se așteaptă de la noi să facem ceea 
ce putem, dar nu se așteaptă să fim perfecți. Știe 
că nu vom putea fi niciodată perfecți și, dacă am 
fi deștepți, am înțelege și noi că este o prostie să 
încercăm sau să pretindem că suntem perfecți. 
Trebuie să ne facem partea noastră, însă partea 
noastră nu include să fim perfecți – iată planul 
minunat al lui Dumnezeu!

Odată ce Lam primit pe Iisus ca Mântuitor 
El trăiește în noi. Iar dacă ținem minte că noi 
suntem slabi și imperfecți atunci Spiritul Lui 
poate lucra în noi și prin noi. „Comoara aceasta 
o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această 
putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu 
și nu de la noi”.[[2 Corinteni 4:7) Puterea Sa 
se evidențiază prin slăbiciunile noastre.(Vezi 2 
Corinteni 12:9) Lui Dumnezeu îi place să facă 
unele lucruri uimitoare și extraordinare prin 

niște oameni imperfecți și foarte puțin probabil 
să fie aleși, care se află în situații aparent impo-
sibile. El face asta să ne arate de ce este capabil. 
Nu se pune niciodată problema cât suntem noi 
de buni sau de puternici. Este despre Dumnezeu 
și bunătatea și puterea Sa. 

Nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu, 
iar El știe că, indiferent ce sa întâmplat cu noi 
în trecut, sau indiferent de slăbiciunile sau de 
lipsurile noastre prezente, noi ne putem schimba; 
El poate lucra în cadrul și prin circumstanțele 
noastre. Trebuie să învățăm să ne privim prin 
ochii credinței, prin perspectiva a ceea ce 
putem deveni, a ceea ce poate face puterea lui 
Dumnezeu cu noi, a ceea ce poate fi Iisus în noi.

Deci, ce dacă nu ești perfect? Poți fi totuși un 
creștin productiv dacă lași Duhul lui Dumnezeu 
să lucreze în tine și prin tine. Duhul Său va 
umple golurile micilor probleme și imperfecți-
uni. Dumnezeu nu are nevoie să fim perfecți ca 
să facă minunile Sale. 

Dăi mână liberă lui Dumnezeu să lucreze și 
nu te uita la lipsurile și la imperfecțiunile tale, 
ci uităte la El să te ajute săți atingi potențialul 
maxim, săți faci partea ta și „să lumineze lumina 
ta înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele tale 
bune și să slăvească pe Tatăl tău care este în 
ceruri”.(Matei 5:16)
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Virginia Brandt Berg 

ÎNNOIEȘTEȚI 
MODUL DE A 
GÂNDI

Odată am vorbit cu o doamnă care mia spus 
că ea încerca din greu să gândească doar gânduri 
pozitive, însă nu se putea ține de o asemenea 
practică. Chiar și atunci când părea să fie opti-
mistă, înlăuntrul ei era tulburată. Modul ei de a 
gândi pozitiv îl excludea pe Dumnezeu, de aceea 
când lucrurile nu mergeau bine ea nu avea nimic 
solid pe ce să se sprijine. 

Iată un aparent paradox – credința în 
Dumnezeu este ceva substanțial – însă este 
adevărat. „Credința este realitatea lucrurilor 
nădăjduite, o puternică încredințare despre 

lucrurile care nu se văd.”(Evrei 11:1, traducerea 
din engleză) Atunci când faci față dificultăților 
și dezamăgirilor credința are un efect mai bun 
decât simplul exercițiu mental, deoarece credința 
se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu din 
Cuvântul Său – promisiuni care aduc rezultate 
tangibile atunci când sunt crezute și aplicate la 
situații reale, de viață. 

Aceste promisiuni au nu numai puterea de a 
schimba situații problemă, dar și de a ne schimba 
pe noi. Biblia ne spune „să vă prefaceți, prin 
înnoirea minții voastre”.(Romani 12:2) Iar prin 
aceste „făgăduințe ale Lui nespus de mari și 
scumpe” ajungem „părtași firii dumnezeiești”.
(2 Petru 1:4) 

Noi putem, prin voința noastră, să ne luăm 
mintea de la gândurile negative. Însă, dacă nu 
vom umple golul cu ceva, atunci gândurile nega-
tive vor reveni. Cu ce să înlocuim gândurile 
negative? Oare ce este mai pozitiv și mai puternic 
decât Cuvântul viu al Dumnezeului cel viu? 
Iar atunci când Cuvântul lui Dumnezeu, cel 
cu putere să încurajeze și să transforme, este 
cuplat cu rugăciunea, atunci el îți poate da 
victoria asupra oricărui gând urât și negativ și a 
consecințelor sale. 

Pe măsură ce depui efort săți înlocuiești 
gândurile negative cu gânduri pozitive bazate 
pe Cuvântul lui Dumnezeu, aceasta îți va deveni 
un obicei; vei învăța, precum spune Biblia, săți 
ții gândurile sub control.(2 Corinteni 10:5) 

Acest lucru este foarte greu de realizat în 
tumultul lumii. Nu vei descoperi cum gândește 
Dumnezeu de pe străzile vieții sociale, sau în 
magazinele dedicate hobby-urilor. Ca să iei 
legătura cu El trebuie săți găsești un loc unde 
nimic să nuți distragă atenția. „Ci tu, când te 
rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa, și roagăte 
Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care 
vede în ascuns, îți va răsplăti”.(Matei 6:6) 

Nu există loc mai bun în care mintea ta să fie 
complet reînnoită decât locul secret al rugăciu-
nii, atunci când ești singur cu Dumnezeu. Când 
ne retragem deoparte de lucrurile temporare 
care ne distrag atenția și ne hărțuiesc, când ne 
concentrăm asupra prezenței lui Dumnezeu și 
ne gândim la lucrurile divine, atunci puterea 
lui Dumnezeu începe să lucreze în noi iar noi 
suntem transformați și înnoiți.
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PRINCIPIUL VĂNII

Chris Mizrany

Se pare că vana noastră este în sfârșit aranjată! 
Așa am gândit când am ajuns la centrul nostru 
misionar și am găsit un muncitor revopsind 
vana din baia principală.

Casa noastră se învechea, iar cei care locuiseră 
în ea înaintea noastră se pare că preferaseră în 
băi emailul verde. Am supraviețuit o vreme 
cu această culoare surprinzătoare, însă emailul 
verde începuse să se strice, deci era timpul 
unei renovări decente. Recunosc că am avut 
un sentiment de adevărată plăcere când am 
văzut albul cel nou și strălucitor. Muncitorul a 
lucrat repede, mai repede decât neam așteptat, 
și întro clipă vana arăta ca nouă!

Apoi… Ei bine, cum probabil ai ghicit, după 
doar câteva zile am observat că albul devenea 
… verde! Se pare că muncitorul nu înlăturase 
corespunzător emailul vechi – fiindcă era un 
proces dificil – ci pur și simplu a vopsit peste. 
Iar stratul nou se exfolia. Nui de mirare de ce 
ia luat așa de puțin timp! Albul strălucitor era 
doar de fațadă și nu de durată. Vana arăta mai 
rău ca înainte.

Îmi place să numesc lecția de viață învățată 
din această situație Principiul vănii. Este cam 
așa:

Când trebuie să schimb ceva în viața mea, 
trebuie să încep prin a înlătura obiceiurile, meto-
dele, principiile de gândire și rutinele vechi. 
Oricât de greu este, este absolut necesar. Nu pot 
să vopsesc peste chestiuni sau greșeli, sperând 
că imaginea nouă să însemne că totul este bine 
în lumea mea. Dacă voi proceda așa voi ajunge 
mai rău ca înainte.

Calitatea contează. Îmbunătățirile trebuie 
făcute de persoana potrivită, cu materialele 
corespunzătoare. 

De mai multe ori sa întâmplat ca acest 
Principiu al vănii sămi vină în minte când eram 
tentat să tai colțuri și să nu fac tot efortul necesar 
transformărilor adevărate. Iisus este alegerea 
mea pentru renovarea inimii iar cuvintele Lui 
prețioase sunt sursa mea, tot timpul.

Chris Mizrany este misionar, 
fotograf și designer web cu Helping 
Hand în Cape Town, Africa de Sud.

Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, 
ci să vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre, 
ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: 
cea bună, plăcută și desăvârșită. – Romani 12:2
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Vorba aceasta: „Necesitatea este mama inova-
ției” sa dovedit foarte adevărată în ultima vreme, 
odată cu provocările aduse de pandemie, când 
oamenii au fost nevoiți să găsească modalități 
prin care săși întrețină familia.

Unul dintre obstacolele care par de netrecut la 
începutul oricărui proiect este lipsa de încredere 
sau de resurse. Iată două povești din Biblie în 
care oamenii sau confruntat cu provocări serioase 
în ceea ce privește capabilitățile și resursele lor.

Prima întâmplare este despre o văduvă care 
fusese căsătorită cu un fost elev al profetului 
Elisei. Soțul ei împrumutase bani iar acum, că 
era mort, cămătarul o amenința pe văduvă căi va 
vinde cei doi fii sclavi ca săși recupereze datoria. 
Văduva îi povesti lui Elisei iar acesta îi răspunse 
imediat: „Ce ai acasă?”

Femeia fu puțin surprinsă și răspunse 
„Absolut nimic”, apoi își aminti că are un vas pe 
jumătate plin cu ulei de măsline, și îi spuse de el 
lui Elisei. „Dute și cere vase de la toți vecinii tăi, 
vase goale, și nu cere puține” ia spus el. „Când te 
vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii 
tăi; toarnă din untdelemn în toate aceste vase și 
pune deoparte pe cele pline”. Femeia a făcut cum 
fusese sfătuită și, uimitor, că umplu vas după 

vas, toate vasele pe care le împrumutase. Așa a 
putut să vândă uleiul și săși plătească datoria.
(Vezi 2 Regi 4:1-6.)

Cealaltă poveste sa întâmplat când Iisus 
propovăduia unei mulțimi de cel puțin 5000 
de suflete. La lăsarea serii ucenicii șiau dat 
seama că acești oameni aveau nevoie de hrană 
și fiindcă erau departe de orice loc de unde ar fi 
putut lua mâncare, iau sugerat lui Iisus săi lase 
să plece. Însă răspunsul Lui a fost: „Dațile voi 
să mănânce”.

Ucenicii au fost șocați și iau răspuns că nici 
cel mai bun salariu pe un an nar fi suficient să 
cumpere mâncare pentru așa o mulțime – chiar 
dacă ar fi fost întrun loc de unde sar fi putut 
cumpăra mâncare – la care Iisus lea răspuns: „Ce 
mâncare aveți la voi acum?”

Au căutat și au găsit cinci pâini și doi pești. 
Iisus lea spus săi pună pe toți să stea jos, apoi sa 
rugat și a început să rupă pâinea și peștii și ia dat 
ucenicilor săi împartă. La final toți sau săturat 
și, nu numai atât, dar au adunat și 12 coșuri de 
rămășițe.(Vezi Marcu 6:37-44.)

Aminteșteți că Dumnezeu poate face ceva și 
cu foarte puțin dacă ne punem încrederea în El 
și ne încredințăm căile noastre Lui, prin credință.  

Ceva din 
foarte puțin

Simon Bishop
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BIris Richard

O altă abordare a 
țelurilor

Când a început 2020 aveam o listă lungă de 
țeluri și planuri. Aveam mari așteptări și speranța 
să îmi ating cel puțin jumătate din listă. Anul a 
început în forță și mă simțeam bine cu progresul 
meu, însă apăru virusul Covid-19 cu starea de 
alertă și carantina. Aceste restricții au venit ca 
un șoc, însă eu am continuat să sper că viața 
normală va reveni curând.

Dar după cum știm, lucrurile au mers altfel și 
cu fiecare val de pandemie a devenit mai clar că 
viața nu va mai fi la fel, cel puțin nu așa de repede 
precum miam imaginat eu. Imobilizarea forțată 
a adus la scurt timp frustrare și sentimentul de 
neputință.

Mult anticipata reuniune de familie a dispă-
rut de pe lista mea de țeluri iar unul câte unul 
restul planurilor mele marcate „importante” au 
căzut de pe listă. Am fost bucuroasă să pot face 
o plimbare scurtă la malul mării când sa mai 
relaxat carantina în vară, însă nu după mult timp 
creșterea numărului de infectări nea adus înapoi 

în modul oprire și a subțiat și mai mult lista mea 
de planuri. Am răzbit prin aceste timpuri de 
nesiguranță și curând miam dat seama că felul 
meu de a aștepta rezultate rapide și eficiente era 
depășit și nu se mai aplica lumii în care trăiam 
acum. Noile provocări din viața și din munca 
mea mau făcut să mă simt deseori incapabilă și 
inadecvată.

În aceste vremuri schimătoare a apărut un 
lucru nou pe lista mea: să folosesc acest timp să 
progresez în virtuțile de flexibilitate, inovație, 
credință, răbdare și pace.

Am început să mă documentez în legătură cu 
aceste virtuți, ceea ce ma ajutat sămi clarific felul 
în care aveam nevoie să mă rog pentru ajutorul 
lui Dumnezeu și pentru puterea de a răzbi. 
Am găsit în Biblie scripturi utile să revendic în 
rugăciunile mele.

Cuvântul „flexibilitate” înseamnă, tehnic, 
capacitatea de a se îndoi fără a se rupe. Însă 
oamenii folosesc acest cuvânt pentru a descrie 
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Subiecte de meditație 
A I  Î N C E D E R E  Î N  P L A N U L  LU I  D U M N E Z E U

Umblă cu încredere și cu înțelepciune. Există o mână deasupra ta care te ajută. – Philip 
James Bailey (1816-1902)

Înțelepciunea supremă este să știi că ești înconjurat de mister. Nicio altă cunoaștere 
sau speranță pentru viitor nu este pivotul vieții noastre și nu ne poate hotărî direcția. 
Contează doar să ne lăsăm controlați de Dumnezeul etic, care se revelează prin noi și 
prin supunerea noastră voii Sale. – Albert Schweitzer (1875-1965)

Dacă ești deschis la orice deznodământ ai o atitudine radicală asupra vieții. La fel este 
și când renunți la controlul asupra viitorului și îl lași pe Dumnezeu săți definească viața. 
Aceasta, întradevăr, este o poziție foarte radicală asupra vieții întro lume preocupată de 
control. – Henri J. M. Nouwen (1932-1996)

capacitatea de adaptare la schimbările din viață 
fără stres sau dramă. Să fii flexibil în viață 
înseamnă că poți săți schimbi planurile și să te 
adaptezi ușor la situații noi.

Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci 
să vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre, ca să 
puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, 
plăcută și desăvârșită. – Romani 12:2

Inovația înseamnă capacitatea de a îmbu-
nătăți sau de a înlocui ceva. Este procesul prin 
care un domeniu, un produs sau un serviciu este 
înnoit și adus la zi prin aplicarea unor proceduri 
noi, introducerea unor tehnici noi sau unor idei 
de succes care să îi dea o nouă valoare.

Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu 
vă mai uitați la cele vechi! Iată, voi face ceva nou 
șii gata să se întâmple: să nul cunoașteți voi oare? 
Voi face un drum prin pustiu și râuri în locuri 
secetoase. – Isaia 43:18-19

Credința înseamnă săți pui încrederea în 
Dumnezeu ca să poți face mai mult decât ai 
putea tu însuți. Este credința de care ai nevoie în 
situații adverse, vremuri de pierdere, de boală și 
de dificultate, știind că Dumnezeu este cu tine.

Și credința este o încredere neclintită în lucru-
rile nădăjduite, o puternică încredințare despre 
lucrurile care nu se văd. – Evrei 11:1

Răbdarea este capacitatea de a accepta sau 
tolera întârzierile, problemele sau suferința fără 
să fii enervat sau îngrijorat; un aspect în care 
mulți am putea să aducem îmbunătățiri, mai 
ales în vremurile schimbătoare.

Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă 
răbdare; îngăduițivă unii pe alții în dragoste. – 
Efeseni 4:2

Pacea este starea mentală de calm și liniște, 
o eliberare de îngrijorare și anxietate.

Nu vă îngrijorați de nimic; ci, în orice lucru, 
aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, 
prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea 
lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va 
păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. – Filipeni 
4:6-7

Iris Richard este consilieră în Kenya, 
unde este activă în comunitate și 
muncă voluntară din 1995.
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UNDE ESTE 
SPERANȚA?

Mila Nataliya A. Govorukha

Numi plăcea dispoziția sufletească în care 
mă aflam. Nu eram chiar rece – mai degrabă 
înfrigurată cu șanse de tunete și fulgere. Exact 
ca vremea din ziua aceea. Știam de ce mă sim-
țeam astfel și asta mă speria. Se preconizau niște 
schimbări și le simțeam deasupra mea ca niște 
nori prevestitori de rău. Știam însă că exista și 
speranță pentru situația mea, precum soarele care 
era undeva, acolo, dar mă tulbura faptul că nu 
mă puteam conecta la acea speranță. 

Mirosul ploii iminente ma învăluit. Stăteam 
lângă o căpiță de fân în vârful unui mic deal, cu 
o livadă de meri în dreapta, la vale niște tufe și o 
mică turmă de oi la păscut pe pajiștea din stânga. 
Deasupra, câteva raze subțiri de soare străpun-
geau norii plumburii. Munții din depărtare 
etalau, în întunericul ce se întețea, niște culori 
tuciurii – nuanțe de verde, gri, albastru, violet. 
Între ei și mine o ploaie ușoară trăsese o cortină 
cețoasă. Trebuie să recunosc că și fără soare și 
obișnuitele culori vii, priveliștea era minunată. 

Exact ca astăzi, mam gândit. Ca și săptămâna 
asta, ca și ultimele luni. Atâta nesiguranță, precum 
norii care atârnă deasupra mea. Atâtea provocări, 
precum acești munți dinaintea mea. Însă există 
frumusețe și în aceste situații dificile. 

Chiar atunci norii au trecut, soarele a ieșit și 

dintro dată sa făcut mai cald. Un mic fluture lili-
achiu sa oprit pe pantoful meu și o ciocănitoare 
șia transmis mesajul în cod morse – „Dumnezeu 
este dragoste”.(1 Ioan 4:8) Speranța șia arătat 
fața, și era foarte frumoasă!

Mila Nataliya A. Govorukha este 
consilieră de tineret și voluntară în 
Ucraina.

G H I D U L  N O S T R U  P R I N  V I AȚĂ

Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă 
de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce 
la ape de odihnă; îmi înviorează sufletul și mă 
povățuiește pe cărări drepte, din pricina Numelui 
Său. – Psalmul 23:1-3

El face pe cei smeriți să umble în tot ce este 
drept. El învață pe cei smeriți calea Sa. – Psalmul 
25:9

Cine este omul care se teme de Domnul? 
Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie so 
aleagă. – Psalmul 25:12
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DESCHIZĂTOR DESCHIZĂTOR 
DE DRUMURIDE DRUMURI

Steve Hearts

Am fost foarte încurajat și inspirat după ce 
am ascultat câtecul „Waymaker” (Deschizător 
de drumuri) de Michael W. Smith. Deși îl mai 
auzisem, acum, pentru prima dată, am stat să 
reflectez asupra mesajului său.

Deschizător de drumuri,
Făuritor de miracole,
Cel ce își ține promisiunile,
Lumină în întuneric,
Dumnezeul meu,
Iată ce ești Tu.

Am găsit aceste cuvinte foarte încurajatoare, 
mai ales în aceste momente în care am nevoie 
„să mi se deschidă niște drumuri”.

Mai târziu mam simțit înconjurat de ziduri 
înainte, atât în circumstanțele din jurul meu cât 
și în viața mea spirituală, iar aceste ziduri mă 
împiedicau să merg înainte. Acest cântec mia 
dat impulsul necesar și mia reamintit de tot ceea 
ce Dumnezeu face și ceea ce este. Ma făcut să 
reflectez asupra nenumăratelor întâmplări din 
Biblie care dovedesc că El este Deschizătorul de 
drumuri, precum Iosua în bătălia de la Ierihon.

Este firesc să te simți uneori copleșit de rea-
litatea circumtanțelor și condițiilor fizice. Îmi 
imaginez că și Iosua și tovarășii lui sau simțit 
așa când se apropiau de orașul Ierihon și au 
văzut cât era de fortificat. Pe moment sau simțit 
intimidați de zidurile lui puternice și înalte. Așa 
maș fi simțit și eu dacă aș fi fost cu ei.

Însă credința lui Iosua a fost întărită când 

unul dintre comandanții cerești ai lui Dumnezeu 
i-a apărut cu sabia în mână, chiar înainte să 
meargă la Ierihon.(Vezi Iosua 5:13-15.)

Mai târziu, Rahab lea spus spionilor care se 
duseseră înainte să cerceteze orașul, că locuitorii 
orașului Ierihon erau temători, deoarece auziseră 
de toate cuceririle miraculoase și de felul cum 
Domnul lucrase pentru poporul Lui până atunci.
(Vezi Iosua 2:9-11.)

Asta ia reasigurat pe Iosua și pe israeliți că 
Dumnezeu lucrează și iau ascultat instrucțiunile 
să mărșăluiască în jurul orașului timp de șapte 
zile – și de șapte ori în a șaptea zi – apoi să țipe! 
Odată ce au făcut așa, Dumnezeu a făcut să 
se dărâme zidurile orașului, făcând posibil ca 
israeliții să intre și să ia în stăpânire locul.

Dacă te simți imobilizat sau înconjurat de 
ziduri înalte care par impenetrabile, aminteșteți 
că noi aparținem Deschizătorului de drumuri 
Însuși. Tot ce trebuie să facem este săL căutăm 
cu răbdare și să urmăm ce ne spune. Putem să 
ne rugăm și să strigăm cu recunoștință și să avem 
încredere că în momentul perfect ales de El, El 
va dărâma zidurile, oricare ar fi ele, și va face 
o cale să putem lua în stăpânire ceea ce are El 
pentru noi. El încă poate despărți ape și dărâma 
ziduri – și poate deschide un drum acolo unde 
nu este niciun drum.

Steve Hearts este orb de la naștere. 
El este scriitor, muzician și 
membru în organizația The Family 
International în America de Nord.
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CALEA 
CREDINȚEI

Keith Phillips

Precum mulți alți oameni, odată cu apropi-
erea Noului An încerc să reflectez și eu asupra 
anului trecut și sămi pun țeluri pentru anul ce 
vine. Stăteam și mă gândeam la astea când un 
prieten mia trimis acest citat de Joni Eareckson 
Tada: „Credința nu este capacitatea de a avea 
credință pentru evenimente îndepărtate din 
viitorul încețoșat. Credința înseamnă aL crede 
pe Dumnezeu după Cuvântul Său și a face pasul 
următor”. Acest citat mia fost de mare ajutor și 
vă spun și de ce. 

Când lam aplicat pentru ceea ce mi sa 
întâmplat în trecut sa dovedit a fi adevărat. 
Spre exemplu, după ce sănătatea soției mele a 
luat o întorsătură bruscă spre ceva rău și sever, o 
mulțime de doctori au petrecut doi ani încercând 
să diagnosticheze problema. Sa dovedit că are o 
combinație de probleme incurabile dar care pot 

fi ținute sub control. Apoi nea luat alți câțiva ani 
să găsim tratamentele cele mai eficiente. În acea 
perioadă dificilă nu am putut face altceva decât 
să ne rugăm și să continuăm pas cu pas. Însă asta 
a fost de fapt tot ce avea Dumnezeu nevoie de la 
noi să facem. Mulțumită Lui și doctorilor buni 
către care El nea călăuzit, soția mea se simte mult 
mai bine acum. Nu a fost ușor, însă acum putem 
spune amândoi, fără ezitare, că experiența prin 
care am trecut a fost bună pentru noi. Nea făcut 
să fim mai profunzi, mai recunoscători pentru 
tot ce avem și să prețuim fiecare zi. Și, mai mult 
ca orice, cred eu, nea mărit credința în dragostea 
și bunătatea lui Dumnezeu. 

Privind din acest punct de vedere, atunci 
anul ce va veni nu pare atât de intimidant. 
Dificultățile din trecut sunt acum doar niște 
amintiri, însă binele care sa născut din ele este 
o forță vitală ce ne împinge înainte. „Gândește 
la nivel mai mare”, îmi spune. „Nu ai de ce să te 
temi. Fă pași gigantici. Dumnezeu este bun – iar 
El este cu tine!”

Keith Phillips a fost editor șef al 
revistei Activated timp de 14 ani, din 
1999 până în 2013.
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CELE MAI BUNE PLANURI
Ruth Davidson 

De când mam mutat cu familia în sud-estul 
Texasului am avut uragane, inundații, valuri de 
căldură vara și temperaturi de îngheț iarna. Din 
cauza acestor situații este puțin dificil săți faci 
planuri pentru viitor. După cum se spune în 
zonă: „Dacă nuți place vremea, așteaptă o oră.”

Viața este plină de eșecuri și piedici, trebuie 
săți anulezi planurile de călătorie, reuniunile 
de familie, grătarele de week-end, picnicurile și 
lista se continuă. Uneori poate fi frustrant, dar 
tot ce putem face este să strângem din dinți și 
să rezistăm.

Când se întâmplă așa, zic în glumă citatul: 
„Cele mai bune planuri ale șoarecilor și oameni-
lor eșuează”. Nu am prea băgat în seamă aceste 
vorbe, dar pare că se potrivesc ori de câte ori 
planurile noastre nu merg așa cum credem sau 
vrem să meargă.

După puțină căutare am aflat că scriitorul 
scoțian Robert Burns a scris poezia „To a Mouse” 
(Pentru un șoricel) în 1785. Se referă la un inci-
dent, când poetul ara câmpul și accindental a 
deranjat cuibul îngrijit al unui șoarece. Atunci 
a scris citatul zis de mine.

Un lucru pe carel învăț tot mai mult în fiecare 
zi este să fiu flexibilă. Este minunat că în aceste 
vremuri nesigure pot avea ceva solid pe care să 
stau și o ancoră să nu fiu luată de ape. După 

cum spune minunatul verset biblic: „Dumnezeu 
este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care 
nu lipsește niciodată în nevoi”.(Psalmul 46:1) 

Ruth Davidson a fost misionară în 
Orientul Mijlociu, India și America 
de Sud timp de 25 de ani. Acum 
scrie și contribuie la siteul www.
thebibleforyou.com.

Dacă nu lai găsit încă pe Iisus și tot 
ce are El de oferit, o poți face chiar 
acum rugândute astfel:

Iisus, doresc să Te cunosc personal, 
deci Te invit în inima mea. Îți mul-
țumesc că ai murit pentru mine, să 
fiu iertat de păcatele mele, sămi găsesc 
liniștea inimii și minții, aici și acum, 
și să primesc darul lui Dumneuzeu al 
vieții veșnice. Amin. 
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PĂPĂDII ȘI PĂPĂDII ȘI 
CEAPĂ VERDECEAPĂ VERDE

Joyce Suttin 

Natura este uimitor de rezistentă. 
Temperaturile au scăzut la nivelul înghețului 
și, deși miam acoperit cu atenție plantele, am 
observat cu tristețe că unele au murit din cauza 
înghețului. Dar după două zile, când mă plim-
bam, am observat o păpădie, care mia amintit 
că, în ciuda schimbărilor care apar, uneori iute, 
viața izbucnește din nou.

A treia luni din ianuarie trebuia să fie cea mai 
deprimantă zi din an. Sărbătorile nu sau ridicat 
la nivelul așteptărilor noastre și, în orice caz, au 
trecut prea repede. În emisfera nordică vremea 
este în general întunecată și aspră, plantele sunt 
moarte sau hibernează. Apoi mă gândesc la tot 
ce am – pături călduroase și băuturi calde care 
mă încălzesc, cât de ușor este să adorm noaptea 
când este răcoare și întuneric. Iarna parcă am 
mai mult timp să citesc o carte, să fac un proiect 
artistic sau să mă interesez despre subiecte care 
mă interesează.

Chiar dacă lucrurile au mers rău și am avut 
pierderi, tot aș putea progresa. Precum păpădiile, 
aș putea căuta cea mai micuță rază de soare și aș 
putea ajuta și alți oameni să treacă peste durerea 
iernii. Știai că până și în cea mai întunecată zi 

de iarnă poți lua o ceapă, o poți pune în apă pe 
geamul de la bucătărie și va crește din ea o nouă 
ceapă verde? Ne învață că toate piesele noastre 
sparte pot fi înnoite chiar și în momentele cele 
mai întunecate. 

Atâta timp cât sunt flori sau flori de gheață, 
soare sau nori, păpădii sau ceapă verde să crească 
pe pervazul ferestrei mele, eu voi continua să 
simt dragostea lui Dumnezeu pentru mine. Atâta 
timp cât sunt vie îi voi mulțumi pentru apusuri, 
răsărituri în zilele reci de iarnă și chiar pentru 
furtunile care hrănesc pământul. Voi fi și eu 
rezistentă precum natura pe care o văd în jurul 
meu, deoarece știu că este o imagine a divinității. 
Păpădiile și ceapa verde mă pot învăța că nu am 
de ce să fiu deprimată. Dragostea lui Dumnezeu 
este peste tot în jurul meu dacă am ochi să o văd, 
să mă bucur de ea și să o dau și altora.

Joyce Suttin este profesoară 
pensionară și scriitoare și trăiește 
în San Antonio, SUA. Citește blogul 
ei https://joy4dailydevotionals.
blogspot.com/.
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O  
JERTFĂ 
VIE

Marie Alvero

„Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea 
lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o 
jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta 
va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească”.
(Romani 12:1)

Cred că Dumnezeu nea dat puterea și moda-
litatea de a face schimbări și alegeri în viața 
noastră, însă uneori suntem distrași așa de ușor 
de ideologiile de „auto-ajutorare”. Plănuirea celei 
mai bune vieți și planurile pe cinci ani sunt, spre 
exemplu, acțiuni pozitive, însă trebuie să găsim 
cum le împăcăm cu „să aduceți trupurile voastre 
ca o jertfă vie”.

Este un verset foarte interesant din Biblie 
fiindcă nu vorbește doar despre gândurile sau 
credințele noastre să fie aduse lui Dumnezeu, 
cât și despre trupurile noastre. Se referă la faptul 
că ceea ce facem fizic cu viețile noastre trebuie 
să îl glorifice pe Dumnezeu. Biblia numește 
asta „o slujbă rezonabilă”, după traducerea din 
engleză, adică nu este uimitoare, nu merită 
niciun premiu, este doar „pachetul de bază” al 
vieții creștine.

Dacă privești din acest context ce înseamnă 
să Îl urmezi pe Iisus, totul devine mai real. Nu 

este doar o ideologie, ci este ceva cu care îți 
petreci timpul, ceva căruia te dedici. „Jertfa” 
nu înseamnă că viața va fi sumbră sau grea, fără 
nicio distracție, ambiție sau vise. Nu este așa. 
Adevărata împlinire poate fi găsită doar dacă 
stai aproape de Dumnezeu și îi urmezi planul.

Iată că vine încă un an. Ca de obicei, pornim 
cu speranțele, visele și așteptările pe care ni le 
aduce promisiunea Anului Nou. Dar sper săți 
faci timp să te gândești la ceea ce are Dumnezeu 
nevoie de la tine. Ce înseamnă „jertfa vie” în 
viața ta și în calea ta cu El?

Marie Alvero a fost misionară 
în Africa și Mexic. În prezent ea 
trăiește fericită și activă cu soțul și 
copiii ei în Texas, SUA.

Credința creștină ar trebui trăită moment cu 
moment. Nu sunt doar niște principii generale 
– este o călătorie alături de o Persoană reală. 
Contează detaliile: gândurile trecătoare, micile 
sacrificii, câteva cuvinte încurajatoare, micile 
fapte de bunătate, victoriile scurte asupra păca-
telor supărătoare. – Joni Eareckson Tada (n. 1949)
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Planul Meu 
sau planul 
tău?

De la Iisus cu dragoste

Eu am un plan și un scop pentru viața ta – și 
doresc să te ajut săl descoperi și săl urmezi. Eu 
am răspunsuri pentru întrebările tale, soluții 
pentru problemele tale și înțelegerea situații-
lor complexe cărora le faci față. Am promis în 
Cuvântul Meu că, dacă Mă cauți, Mă vei găsi 
și Mă bucur să te călăuzesc în tot adevărul. 

Când Îmi ceri călăuzirea, Eu țio dau,(Vezi 
Ieremia 29:13; Matei 7:7; Iacov 1:5.) însă tre-
buie să fii dispus ca mai întâi săți lași deoparte 
propriile idei și planuri.(Vezi Ieremia 55:8-9.) 
Lucrul acesta poate fi dificil, mai ales dacă îți 
dorești ceva despre care nu ești sigur că Eu îl 
consider a fi cel mai potrivit lucru pentru toți 
cei implicați, sau momentul potrivit. Când faci 

față unor asemenea teste, aminteșteți de aceste 
promisiuni din Biblie: „Domnul săți fie desfăta-
rea și El îți va da tot ceți dorește inima”(Psalmul 
37:4) și „Domnul nu lipsește de niciun bine pe 
cei ce duc o viață fără prihană”.(Psalmul 84:11) 
Dacă dorința ta este întradevăr să găsești și să 
urmezi planul Meu atunci Eu am săți dau tot 
ce este mai bun.

Eu îți cunosc trecutul, prezentul și viitorul. 
Eu îți înțeleg nevoile și dorințele, aspirațiile și 
temerile. Eu știu totul despre tine. Cu cât înveți 
mai bine să Mă cauți și să urmezi planul Meu 
pentru viața ta, cu atât mai probabil vei găsi 
fericire adevărată și împlinire reală. Alegerea 
este a ta.


